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Kæru vinir go4peace, 

 
hverjum finnst gaman að vera fátækur? – Að vera fátækur er streituvaldandi. Einhvern 

veginn eru allir sammála um það. Og svo lesum við eitthvað ótrúlegt í fjallræðunni: „Sælir eru 
fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki!“ Madeleine Delbrêl, dulspekingur frá París, skrifaði eitt 
sinn: „Trúið því ekki að við finnum ánægjuna í því að tæma hendur okkar, höfuð okkar og hjörtu á 
hverjum degi. Gleði okkar felst í því að útbúa stað í höndum okkar, höfði og hjörtum fyrir himnaríki 
þegar það gengur framhjá.“ Guð þarf tómt og opið hjartað fólks svo HANN geti gefið því gjafir. Til 
þess að vera móttækilegur fyrir gjöfum Guðs er það þess virði að við gerum sjálf okkur fátæk aftur 
og aftur – fyrir ókunnuga sem þurfa á hjálp okkar að halda, fyrir andófsmanninn sem biður um 
samtal, fyrir þann sem aðhyllist önnur trúarbrögð, fyrir hið óvænta, fyrir barnið, fyrir gamla fólkið, 
fyrir því sem gerist einmitt núna. – Við skulum verða fátæk til að vera opin fyrir himnaríki! 

 
  Ég hafði hitt Júlíu frá Úkraínu. Hún kom frá Kherson. Hún sagði mér grátandi að sjúkrahús 

í bænum hennar fengi bara rafmagn við og við. Við höfðum þegar skipulagt að senda 9 rafala fyrir 
kjallara undir kirkjum í Úkraínu. Markaðurinn virtist tómur. En ég skildi þetta þannig: Gerðu þig 
fátækan fyrir þessari beiðni! Reyndu aftur! Ég leitaði á netinu í tvo tíma. Það virtist vonlaust að 
finna annan hentugan rafal. Þegar ég ætlaði að gefast upp fékk ég aðra hvatningu: Haltu áfram í 
eina mínútu! Ég fylgdist með. Og þar sem á vefsíðu var nýlega sagt „uppselt“ og „ekki í boði núna“ 
fann ég nú viðeigandi rafal með 7,5 kwst afköst. Nákvæmlega það sem við þurftum! Rafallinn var 
afhentur nokkrum dögum síðar. Þegar vörubílstjórinn losaði rafallinn fyrir framan húsið mitt, sagði 
ég við hann: „Þessi er að fara til Úkraínu núna!“ Hann klappaði á öxlina á mér með tárin í augunum 
og sagði: „Þetta bjargaði deginum hjá mér! – Þakka þér fyrir skuldbindingu þína við fólk í neyð. Ég 
er líbanskur Ég veit hvað það þýðir að fá hjálp á erfiðum tímum!“ – Mín fátækt – Tækifæri Guðs! 
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